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CCééll

PhD kutatPhD kutatáási tsi tééma: Dma: Dööntntééststáámogatmogatáás a s a 
birtokrendezbirtokrendezéésbensben
Jelenlegi feladat: a birtokrendezJelenlegi feladat: a birtokrendezéés s 
informatikai modellezinformatikai modellezéésese
Ezen belEzen belüül: kl: köövetelmvetelméény elemzny elemzéés, a s, a 
birtokrendezbirtokrendezéés haszns hasznáálati eseteilati esetei
FelhasznFelhasznáált eszklt eszkööz: Visual UMLz: Visual UML
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UMLUML

Unified Modelling Language (EgysUnified Modelling Language (Egyséégesgesíített tett 
modellezmodellezőő nyelv)nyelv)
Az objektumorientAz objektumorientáált szemllt szemlééletre letre ééppüüllőő
elemzelemzéés tervezs tervezéés eszks eszköözeze
A modellt diagramokkal A modellt diagramokkal áábrbráázoljazolja
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HasznHasznáálati eset diagramlati eset diagram

Az UML egy diagramtAz UML egy diagramtíípusa pusa 
Elemei: Elemei: 

Aktor: felhasznAktor: felhasznáállóói szerepki szerepköör vagy kr vagy küülslsőő
rendszer  rendszer  
HasznHasznáálati eset: egy a felhasznlati eset: egy a felhasznáállóó éés a s a 
rendszer krendszer köözzöötti jtti jóól meghatl meghatáározott interakcirozott interakcióót t 
íír le, a rendszer egyik funkcir le, a rendszer egyik funkcióójaja
Nyilak: informNyilak: informáácicióótovtováábbbbííttáás (egyirs (egyiráánynyúú
, oda, oda--vissza          )vissza          )
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ElElőőzmzméényeknyek--felhasznfelhasznáált dokumentumoklt dokumentumok
1.1. Dr. Vincze LDr. Vincze Láászlszlóó: A birtokrendez: A birtokrendezéés strats stratéégiai kgiai kéérdrdéései, Nyugatsei, Nyugat--

MagyarorszMagyarorszáági Egyetem Geoinformatikai Fgi Egyetem Geoinformatikai Főőiskolai Kar, iskolai Kar, 
SzSzéékesfehkesfehéérvrváár, 2004r, 2004

2.2. Dr. Vincze LDr. Vincze Láászlszlóó: A birtokrendez: A birtokrendezéés informatikai modelljs informatikai modelljéének nek 
elemzelemzéése c. OTKA pse c. OTKA páálylyáázat 2003. zat 2003. éévi beszvi beszáámolmolóó, Nyugat, Nyugat--
MagyarorszMagyarorszáági Egyetem Geoinformatikai Fgi Egyetem Geoinformatikai Főőiskolai Kar, iskolai Kar, 
SzSzéékesfehkesfehéérvrváár, 2004r, 2004

3.3. MizseinMizseinéé dr. Nydr. Nyííri Judit: A birtokrendezri Judit: A birtokrendezéés eurs euróópai gyakorlatpai gyakorlatáának nak 
ááttekintttekintéése, Nyugatse, Nyugat--MagyarorszMagyarorszáági Egyetem Geoinformatikai gi Egyetem Geoinformatikai 
FFőőiskolai Kar, Sziskolai Kar, Széékesfehkesfehéérvrváár, 2004r, 2004

4.4. Dr. MDr. Máárkus Brkus Bééla, Mizseinla, Mizseinéé dr. Nydr. Nyííri Judit, Dr. Udvardy Pri Judit, Dr. Udvardy Pééter: Land ter: Land 
tenure databases for central and eastern Europe: Hungary case tenure databases for central and eastern Europe: Hungary case 
study, Nyugatstudy, Nyugat--MagyarorszMagyarorszáági Egyetem Geoinformatikai Fgi Egyetem Geoinformatikai Főőiskolai iskolai 
Kar, SzKar, Széékesfehkesfehéérvrváár, 2003r, 2003

5.5. Rosman, F.B.:Working methods in landconsolidation projects and Rosman, F.B.:Working methods in landconsolidation projects and 
their consequenties on the design of a design support system, their consequenties on the design of a design support system, 
Faculty of Geodetic Engineering Delft University of Technology, Faculty of Geodetic Engineering Delft University of Technology, 
Delft, NetherlandDelft, Netherland

6.6. Dr. Wolfram D Kneib,  Dr. Kurucz MiklDr. Wolfram D Kneib,  Dr. Kurucz Miklóós:  Birtokrendezs:  Birtokrendezéés s 
MagyarorszMagyarorszáágon, a TAMA projekt kgon, a TAMA projekt kíísséérrőőffüüzete, Budapest, 1995zete, Budapest, 1995
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AktorokAktorok

1.1. KoordinKoordináátor:tor: feladata a projekt indfeladata a projekt indííttáása,  sa,  
nyomonknyomonköövetvetéése, kapcsolat a se, kapcsolat a 
GazdGazdáálkodlkodóóvalval

2.2. GazdGazdáálkodlkodóó:: tulajdonos, btulajdonos, béérlrlőő aki aki 
éérdekelt a birtokrendezrdekelt a birtokrendezéésben sben 

3.3. BirtokrendezBirtokrendezéési Bizottssi Bizottsáág:g: feladata a feladata a 
birtokrendezbirtokrendezéés els előőkkéészszííttéés s éés s 
vvéégrehajtgrehajtáásasa
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A birtokrendezA birtokrendezéési folyamatot vsi folyamatot véégig gig 
kkíísséérrőő hasznhasznáálati eseteklati esetek

I.I. TTáájjéékoztatkoztatáás, kihirdets, kihirdetéés, s, 
igigéénybejelentnybejelentéés:s: a Gazda Gazdáálkodlkodóó
ttáájjéékoztatkoztatáása a birtokrendezsa a birtokrendezéés s 
lehetlehetőőssééggéérrőől, a folyamat indl, a folyamat indííttáássáárróól, l, 
esemeseméényeirnyeirőől, kezdeti igl, kezdeti igéények gynyek gyűűjtjtéésese

II.II. NyomonkNyomonköövetvetéés:s: a Koordina Koordináátor tor 
nyomonknyomonkööveti a projektet veti a projektet éés figyel a s figyel a 
hathatááridridőők betartk betartáássáárara
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KezdemKezdeméényeznyezéés, inds, indííttááss
I.I. FeltFeltéételek vizsgtelek vizsgáálata:lata: a nemzeti a nemzeti éés regions regionáális stratlis stratéégigiáák k 

vizsgvizsgáálata lata éés annak biztoss annak biztosííttáása, hogy az aktusa, hogy az aktuáális rendszer lis rendszer 
feltfeltéételktelkéént tartalmazza a stratnt tartalmazza a stratéégigiáákban megfogalmazott kban megfogalmazott 
elveket, irelveket, iráánymutatnymutatáásokat. Ezek mellett tsokat. Ezek mellett táájjéékozkozóóddáás a s a 
hathatóóssáági dgi dööntntéésekrsekrőől, a birtokrendezl, a birtokrendezéési folyamat si folyamat 
indindííttáássáárróól.l.

II.II. BirtokrendezBirtokrendezéési Bizottssi Bizottsáág felkg felkéérréése:se: amennyiben a amennyiben a 
feltfeltéételek megfeleltelek megfelelőőek, a kezdeti igek, a kezdeti igéények gynyek gyűűjtjtéése se 
megtmegtöörtrtéént, sznt, szüüksksééges a Birtokrendezges a Birtokrendezőő BizottsBizottsáág g 
megalakmegalakííttáása. A Koordinsa. A Koordináátor kommuniktor kommunikáál a lehetsl a lehetsééges ges 
bizottsbizottsáági tagokkal, majd rgi tagokkal, majd röögzgzííti a Bizottsti a Bizottsáág tagjait.g tagjait.

III.III. TTáájjéékoztatkoztatáás, kihirdets, kihirdetéés, igs, igéénybejelentnybejelentééss
IV.IV. NyomonkNyomonköövetvetééss
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ElElőőkkéészszííttééss
I.I. ElElőőkkéészszííttéés:s: az elaz előőkkéészszííttéést a Birtokrendezst a Birtokrendezéési Bizottssi Bizottsáág g 

vvéégzi, a Koordingzi, a Koordináátor ttor táájjéékoztatkoztatáást kap a projekt st kap a projekt 
elelőőkkéészszííttéésséének fnek fáázisairzisairóóll

1.1. IgIgéények pontosnyek pontosííttáása:sa: a Gazda Gazdáálkodlkodóó pontospontosíítja tja 
igigéényeit.nyeit.

2.2. IgIgéények elemznyek elemzéése:se: a gazda gazdáálkodlkodóók igk igéényeinek nyeinek 
elemzelemzéésese

3.3. AdatbAdatbáázis elkzis elkéészszííttéése:se: tulajdonosok, ftulajdonosok, fööldrldréészletek szletek 
adatai, fadatai, fööldrldréészlet szlet éértrtéékelkeléésséére szolgre szolgáállóó adatok adatok 
gygyűűjtjtéése, feldolgozse, feldolgozáása, kataszteri tsa, kataszteri téérkrkéép, p, 
terterüületfejlesztletfejlesztéési terv elsi terv előőáállllííttáásasa

4.4. KKööltsltséégvetgvetéés ks kéészszííttééss
5.5. ÜÜtemeztemezééss

II.II. TTáájjéékoztatkoztatááss
III.III. NyomonkNyomonköövetvetééss



1414



1515

VVéégrehajtgrehajtááss
I.I. VVéégrehajtgrehajtáás: a Birtokrendezs: a Birtokrendezéési Bizottssi Bizottsáág vg véégzi, a gzi, a 

KoordinKoordináátor ttor táájjéékoztatkoztatáást kap a projekt st kap a projekt 
vvéégrehajtgrehajtáássáának fnak fáázisairzisairóóll

1.1. BirtokrendezBirtokrendezéési terv ksi terv kéészszííttéésese (el(előőzetes, vzetes, véégleges): gleges): 
a kidolgozott matematikai algoritmusok alapja kidolgozott matematikai algoritmusok alapjáánn

a.a. EgyeztetEgyeztetéés: a Gazds: a Gazdáálkodlkodóó az elaz előőzetes zetes 
birtokrendezbirtokrendezéési tervet vsi tervet véélemleméényezi (mnyezi (móódosdosííttáásra sra 
tesz javaslatot, visszaltesz javaslatot, visszaléép a birtokrendezp a birtokrendezééststőől l 
vagy elfogadja). Az egyeztetvagy elfogadja). Az egyeztetéés a vs a véégleges gleges 
birtokrendezbirtokrendezéési terv kialaksi terv kialakííttáássááig folytatig folytatóódik.dik.

2.2. KKööltsltséégelszgelszáámolmoláás:s: a ka kööltsltséégjgjáárulruléék lebontk lebontáása az sa az 
éérdekeltek felrdekeltek feléé

3.3. KKáártalanrtalanííttááss
4.4. SzerzSzerzőőddééskskööttééss

II.II. TTáájjéékoztatkoztatááss
III.III. NyomonkNyomonköövetvetéés:s: a va véégrehajtgrehajtáás fs fáázisainak rzisainak röögzgzííttéése se 

hathatááridridőők figyelk figyeléése, a projekt vse, a projekt vééggéén projekt zn projekt záárrááss
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KKöövetkezvetkezőő llééppééseksek

HasznHasznáálati esetek elemzlati esetek elemzéése, mse, móódosdosííttáásasa
AktivitAktivitáásdiagramoksdiagramok
ObjektumdiagramokObjektumdiagramok
SzekvenciadiagramokSzekvenciadiagramok
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